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Bestyrelsesmøde torsdag d. 5. maj 2022 

 kl.18.30-20.00 i klubhuset 

 

9. maj 2022 

Referat 
 

1. Indledning 

a. Ingen bemærkninger og aktioner i referat fra seneste bestyrelsesmøde 

(22. marts. 22).  

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Har gennemført møde med SPORTINGAN om priser, processer og aftaler. Der 

blev aftalt justeringer i tøjkollektionen. Pia fortsætter dialogen og kontakten med 

SPORTIGAN.  

b. Drøftelse af oprettelse af et spillerråd i klubben udsættes til næste møde.  

 

3. Nyt fra næstformanden 

a. Fordelingsmøde om indetider næste vinterperiode med Slagelse Kommune 

resulterede i lidt flere tildelte timer end tidligere. Den endelige fordeling af 

haltider i Slagelse er ikke udsendt endnu.  

b. Klubbens eneste VEO-kamera er ødelagt, og derfor købes der et nyt (Pas på 

dette kamera!).  

Aktion: Thomas Brøgger. 

Forsikringsforhold for lånte genstande undersøges til næste møde.  

Aktion: Eva.  

c. Holdsport har ændret rettigheder for at sende vedhæftede dokumenter til 

brugere f.eks. kampprogram. Daniel undersøger behov for at ændre 

abonnement.      

     

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 2022 (JAN-APR). 

Restancelisten for kontingent i klubben er historisk kort. Årsagen er 

formodentlig implementering af PBS-systemet i 2021 samt en god indsats fra 

kasserer, Anja og trænere.  

Økonomien ser fint ud ift. budgettet og årets plan.    

b. ”Fodbold for hjertet” og tumlingehold (2-4 årige) skal koste 250 kr. halvårligt i 

kontingent. Kasserer opretter holdene på B73 hjemmeside.  

Aktion: Kasserer.  
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5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Udvalget arbejder videre med kontakt til det politiske niveau i Slagelse kommune.  

 

6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

Et nyt klubblad planlægges udgivet fire gange årligt. Første udkast er ved at blive 

skrevet ligesom der er udskrevet en konkurrence om bladets navnet. Det er tanken, 

at bladet udgives digitalt og i en trykt version.  

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. Græsbaner på Stadion Vest er stærkt præget af tørke. Det er svært for Slagelse 

kommune at vedligeholde græsbaner, og derfor flyttes der flere kampe fra bane 

1 til bane 2 eller bane 3.  

b. Pigeraketten er gennemført med færre deltagere end tidligere. Der er stor 

konkurrence om idrætter og mange tilbud, men der er kommet nye medlemmer 

til pigeafdelingen.    

 

8. Nyt fra herresenior 

Der er oprettet et samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole, der har fået tilladelse til 

at oprette et serie-5 hold i B73 navn. Holdet er ”lukket” for B73-medlemmer, og 

medfører samlet set ikke udgifter for B73. Hjemmekampe spilles i Gerlev. Der er 

aftalt flere aktiviteter på Stadion vest med deltagelse fra Gerlev.    

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. Antal 3-mandsmål på Stadion Vest udfordrer trænere med de øgede 

holdstørrelser og et stort ønske om træningsaktiviteter med ”små mål”. Slagelse 

kommune vil for tiden ikke købe nye mål pga. kommunens økonomiske 

situation, og derfor må trænere tilpasse træningsaktiviteter så de i alt 14 stk. 3-

mandsmål (og i alt 12 stk. 5-mandsmål) udnyttes optimalt eller erstattes af 

kegler.  

 

B73 vil bestille fire nye 3-mandsmål, indkøbt via Slagelse Kommune, men betalt 

af klubben.   

 

Aktion: Volle kontakter Steen Bartelsen.  

 

b. Der er nu oprettet en styregruppe mhp. arbejdet i retning af DBU-børneklub. 

Udviklingen af en børnepolitik fortsætter, men vil tage noget tid.   

c. Det går fint med at sælge billetter til DBU-fodboldskole i uge 26, og det ser 

tilfredsstillende ud med trænere og assistenter.  
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10. Materialer 

Iab.  

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Næste bestyrelsesmøde: d. 16. juni kl. 18.30-20.00 i B73 klubhus (Eva bestiller 

lidt mad). 

b. Slagelse festuge d. 25. juni-2. juli (B73 stiller et stort antal frivillige). 

c. DBU Fodboldskole i B73 på Stadion Vest (d. 26. juni-1. juli). 

d. Vildbjerg Cup d. 28.-31 juli 2022 (et stort antal hold deltager fra B73). 

 

12. Eventuelt 

a. Formand for Støtteforening, Paw Nielsen og Anja inviteres med ved starten af 
næste bestyrelsesmødet for at drøfte samarbejde og klubbens bidrag med 
frivillige til salg i cafeteriet.  
Aktion: Chris 
 

b. Volle sender et oplæg til jubilæumsfestligheder i anledning af B73 50 års 
jubilæum i 2023 inden næste bestyrelsesmøde.    
Aktion: Volle 
 
 
 
 
 
 

Referent: Chris 


